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E munka a Muvelodesi Miniszterium
felkeresere keszult szakert6i
tanulm~ny ~tdolgozott v~ltozata.

A pedag6gusok helyzetevel foglalkoz6 hazai irodalom arr61

tanuskodik, hogy a pedag6gusok munka- es berugyi "helyzetenek ren-

dezese" - neh~ny eves kesessel - f!lindig.kovette az iskol~val, il-

letve a pedag6gusokkal szembeni t~rsadalmi kovetelmenyek v~ltoz~-

sait, illetve tOkrozte azokat a v~ltoz~sokat, amelyeket a pedag6-

gusp~lya tomeges foglalkoz~ss~ v~l~sa, a pedag6gusoknak az ertel-

miseg egeszeben va16 t~rsadalmi heIyv~ltoztat~sa /lecsusz~sa,

vagy aktu~lis politikai feIemeIni kiv~n~sa/okozott.1

A pedag6gusmunka szab~lyoz~sa es berezese mindig kettosseget

tukroz6tt, vagy tal~n "h~rmass~gotll is. Egyreszt hivatalnoki mun...

k~nak as munkakent ertekeltek. Ez megnyilv~nult id6berezeseben:

alapvetoen mindig a tanitand6, vagy az iskolaban letoltendo 6rak

sz~m~t irta el0 az allam /vagy a mas munk~ltat6: az egyh~zak stb./.

Az6r~kon elv€gzendo tevekenyseget ennek megfele15en bOrokratikus

eloir~sokkal szabalyoztak /tanterv, rendtartas/, S az eloir~sok

nem minosegiek voltak, hanem mennyisegiek fez minden burokratikus

szabalyozasnal igy van/.

Masfel51 a szabalyozas mindig bekalkulalta azt is, hogy a pe-

dag6gusmunk~nak vannak olyan elemei, ameIyek a tanitasi 6rakon ki- -

vOl esnek - ezeket kor~bban nem vagy alig, kesobb azonban egyre

inkabb szambavettek a IIk6telezo ll , illetoleg a berezes alapjaba be

vont tevekenysegek k6zott. A nem, vagy a meg nem szab~lyozott /be

rezett/ tevekenysegek mertnyisege es minOsege tekinteteben a peda

gogus nagyfoku szabadsagot elvezett - ami egyszerre volt jelzese

es k6vetkezmenye m~s tarsadalmi csoportokkal szembeni "kiemelt"

kivaltsagos·helyzetenek.
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Harmadreszt: mindig volt, hoI szethuz6do, hal "6sszeszoritot

tab btl hie ra rchia a pedag6gusok ta rsadalman belLil: az elemi isko1ai

tanit6tol az egyetemi tan~rig. Minel magasabbra emelkedett valaki

e hierarchiaban, annal ink~bb n6vekedett a nem-kontrollalt szabad

/vagy szabadon kit61thetc)' tartalommal ledolgoz.ott/ ideje. Sere is

uq~ alakult, hogy annal inkabb elegend6 volt, hogy tarsadalmi sta-

tuszat csak arra alapozza. /A nepiskolai tanit6 nyilv~nva16an na-

gyonis nem csak a fizeteseb61 slt./

A tarsadalmi valtozasok a harmincas evekt61 felgyorsultak, at-

t6l kezdve 9yakrabban szabalyozzak ujra meg ujra a koteIez6 6ra

szamokat es az "egyeb" i8kola1 feladatokate

Emelik vagy cs6kkentik a pedagogustarsadalmon belDli retegek

k6telez6 6raszamait" hoI n6velve, hoI cs6kkentve a retegek k6z6t-

ti k016nbsegeket es azzel parhuzamosan mind pontosabban igyekez

nek k6rvonalazni a pedagogusok munkak6ri kotelezettssgeit. 2

Ez ut6bbiak - kOl6n6sen az 6tvenes evekt61 - egyre sz~mosabbak

ss egyre' jobban definialtak .. Gyarapodik az ~zamositott teve ....

kenys~gek kbre is: bizonyos munkakat 6raszamk~nt lehet elsz~molni..

/Osztalyf6nbki tev~kenys~g = heti 1 6ra, 9yermekvedelmi = heti

1 ora, k6nyvtarvezet~s - heti 5 6ra, munkak6z6ssegvezet~s= heti

2 6ra.stb./G.A helyettesit~s, a kora reggeli Ogyelet, a kis~r~s,

az ebedeltetes stb .. mind E~~m-e.91...e,nertekke alakithat6va ss e1

szamolhat6va lesz, mint ahogyan a pedag6gus-kepzettseg leve1ez6

t 1 , , "3u on va 0 megszerzese etc. lSG

Mind jobbanformaliza16dnak ennek erdekeben - legalabbis

.munkaOgyi es berOgyi szempontb61 - a korabban k6zpontilag e16 nem

irt ~s szamon nem kert pedag6gustevekenysegek is; es ami ezzel
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j~r) form~lisan megk6veteltt~ ~s kontroll~ltt~ is v~lnak. Ez egy

felol elony a pedagogusok szemszogeb61, mert "kifizethetove" es
I

"megfizettethetove ll lesznek, masfelol persze hatr~ny, mert igy a

pedag6gustevekenyseg kor~bbi nem-bilrokratikusan szab~lyozott r~

sze is hivatalnoki munkav~ alakul' es egyben a szabad, k6tetlenGl
..

/tehat r6videbbido alatt is/ elvegezhet6 munk~k aranya cs6kken:

a pedag6gusp~lya szabadido-privilegiuma lamely korabban a Jlnadra

go~ll, ak6zeposzt~lyi vagy kvazi-k6zeposztalyi helyzet fontbs ele

me volt/ veszelybe kerOl. Ugyanakkor az is teny, hogy mindaz a

szolgalat, amelyet a pedagogusoknak mint a helyi hatalmi appar~

~ legals6bb szintu tagjainak jelenleg vegezniuk ke11 Irendsze-

res es idoszakos adat- ss informaci6szo1galtatas, d6nteselokeszi-
I
I

tes, velemenyezes, allami es mozgalmi rendezvenyek, gyulesek, un-

nepelyek, akci6k, politikai kampanyok e16keszitese es azokban va

16 reszv8tel, az 6n. tarsadalmi munkak es feladatok, testOleti

tagsagok stb./ aligha valthat6k at konnyOszerrel, legalisan 6ra-

~zam-egyenertekre .... eppen tarsadalminak es "szolgalatinak" tekin-
,

t
i
e t t s e 9 Qk mi a t t ..

A pedag6gusok helyzetenek ~egszokott m6don va16 6jraszabalyo-

zasa /k6zponti beremeles + a kotelezo orak szam~nak megv~ltozta-

t~sa + 6j munkakori k6telesseglista/ a legut6bbi evtiz~dekben 

ugy v~lem -'v~lsagba kerUlt*

1L1 hell~~

Az ellentmond~sok egy jelentos resz~t - bar nem abbol fakadt-

az 6tnapos munkahet bevezet~se hozta felszinre, tette nyilv~nva16

va 41 Erde'mes teha t II innet kezdenUnk "" Az uj munka rend bevezet ese-

vel kapcsolatos vitak soran /ez oktatasUgyi sajt6banl kifejtet~
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v~lem~nyek nagyj~b61 n~gy gondolati csom6pont kar~ kris~~lyosod

tak.4-

1. Az 81s6- es a kozepfoku oktatasi int~zmenyekben eppen most

folyik II illetve mar be is fejezodott az uj, de meg "hat nl:lpra"

szabott nevelesi-oktat~si tervek bevezetese. FelmerOlt, hogy a
I '
tananyagot, a k6vetelmenyeket stb. lI egyhatodukkal" csokkenteni·

ke11, vagy pedig szervezesi intezkedesekke1 " a t ke11 st rukturalni II.
A tan ul?k szama ra a Ii regi kovete1menyek II szerinti tudas megszerze

se, a pedag6gusok szamara vi$zont ~tadasa jelenti a gondot.

2. A heti munkarend atalakulasava1 parhuzamosan ugymond at

ke11 alakitani a pedag6gusok berezesenek rendszeret /els6sorban a

kotelezoen megtartand6 6rak szamat ke11 ujraszaba1yozni/, hogy j6 ....

vedelmOk ne csokkenjek.

3. A hezzasz616k t6bbsege azt latszika 1~gsu1yosabb gondnak

tekinteni g hogy a tanu16k sa a tanerek napi munkaideje je1ento

sen meghosszabbodik. Ez egy szt tulterhelesOkh6z vezet, masreszt

a pedag6gusokst abban is hatr~ltatja, hogy munkaerejQket a "mesa

dik gazdasagban" mas tarsadalmi csopartokehoz hason16 hat~konys~g-

gal kamatoztass~k. t~16r~z~s is m'sodik-gazdas~gi jelens~g!5/

4. A sajt6ban ~s m~gink~bb az iskolai ~rtekezleteken zaj16 vi

tak soran nagy sullyal szerepeltek alyan ervek, amelye·ls szerint az

oktatasUgy t~rgyi felt~te1ei nem teszik lehet6ve a napi 6raszamok

emel~s~te Igy p~ldaul a kr6nikus tanteremhiany miatt k~t mOszakban

dolgoz6 iskolakban ez elyan ujabb teremig~nyeket szOlne, ameIyek

kiel~git~s~re egyszerUen' nines m6d, a tornatermeket mar eddig is

t6bbnyire inkabb h~rom, mint k~t mOszakban haszn~lt~k, a d~lutan.

ra ~z eddigin~l is tomegesebben az iskolaban marad6 9yerekek '€It"'!!'
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keztet~s~nek megszervez~s~re a119 van kl1~t~s, a bej~r6 tanu16k

~s tan~rok k6z1eked~se m~gink~bb megnehezedne stb. ErBsen e11en

zik ugyana~kor a pedag6gusok /egy~ltal~ban nem csak presztizsokok

b61 fontos/ ny~ri szabads~guk v~delm~ben a tan~~ tartam~nak meg

hosszabb1tas~t 1s$

A hivatalos ~llasfoglalasok egy r~sz~bBl, illetve egyes, mar

meghozott 1nt~zked~sekb61 ugy tQnik, a tanGgy a felsarolt gando

kat, problemakat "szervez~si utan" pr6b~lja megoldani.

A lehet6seg erre - latsz61ag - meg is van. Csak int~zked~s

k~rdese, es a tantervek ~tszerkeszthet6k, a tan~v hat~rai n~mileg

kitolhat6k, "az 6raszamok cs6kkenthet6k, a tank6nyvek megr6vidit

het6k, a b~rrendszer szabalyaz6i v~ltoztathat6k, tervbe vehet6

n~mileg t6bb tanteremletesit~se 1s t b6vithet6 n~mileg a gyermek

elelmezes kapacitasa 5tb.

Bizonyos szervezeti valtoztatasok reszben mar .meg is val6sul

tak: termeszetesen kompromisszumos form~ban. Tehat pl. az ~ltala

nos iskolaban megn6vekedett ugyan a pedag6gusok es a tanul6k napi

oraszama es ~ltalanoss~ kezd valni a " nulladik 6ra" /vagyis a reg

gel hetkor kezd6d6 tanit~s/, valamint a hatodik 6ra is, meghosz

szabbodott nehany nappal a tan~v is, ~s igy tov~bb, ugyanakkor

azonban a korabbi 6ratervek szerinti k6telez6 6raszam"is cs6kkent.

Int~zked~sek t6rt~ntek a tananyag redukci6j~ra, a tanari bersza

balyozas m6dositasara etc.

Ezek az int~zked~sek - ugy tetszik - a legink~bb ~rz~kelhet6

konfliktusok elharitasa~a iranyulnak. Vegs6 soron arra~ hogy se

gits~gOkkel valamilyen m6don visszaallhasson egy korabbi ~llapot

az "uj keretben".
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Sokak szerint viszonylag egyszerQ, ugymond radik~lis 6rasz~m~

ss tananyages6kkentessel visszaalli tan! a_tannar kor~bbi hossz~t

as ezzel' eler-hetni, hogy a diakok ismet cssk__fel napj ukat tol..,t

az i~kolaban. A va16sag azzel szemben az, hogy a k6zepiskolas di

akoknak a de meginkabb az altalanos iskolasoknak a t6bbsege mar ad-

dig aern csak fel napjat t61t6tte az iskolaban - mint ahogyen a

Eedag6gusok sem esak fel napot /k6telez6 6raszamuk rna kb~ ennyit

tesz kif dolgoztako

Egesz nap az iskolaban

Ami a tanul6kat illeti: ha most eltekintOnk is a napk6zisek-

tol laz also tagozaton a tenul6k nagyobbik felet6l/j] akik IIhivata ....

losan isH egesz napjukat a reggel fel 8 .... t6l fel 5... i9 .... az iskolaban

t61tik, a kQ16nb6z6 hyiltan vagy burkoltan kotelez6 korrepetala

sok; felzark6ztato foglalkozasok, felig vagy egeszen kotelez6 szak

k6r6k, felvsteli el5keszit5k, mozgalmi k6telezettsegek az ut6bbi

evekben mar a t6bbi tanule eseteben is azt eredm~nyezt6k, hogy az

iskolaidejuk j6cskan belenyult a delutanba" fA k6zepiskolasoknal 1

akiknek 6rarendjeben a napi hat tanora mar a hetvenes evek elej~n

sem volt ritkasag a az evtized k6zep6t61 a d~lutanra csuszott test-

nevelesi es fakultativ orak es k016n6sen a felveteli e16keszit6k,

szakmai gyakorlatok miatt mindez meginkabb igy 'volt$/ Marpedig

ezeket a foglalkoz8sokat a gyakorlatokat .... .E.!:dag6gusok vezetik"

Masutt ma~ reszletesen felvazoltuk,6 hogy milyen problemakat

indukal az, hogy oktataspolitikank - mivel a kapcsolatos nehezse

gek megoldasara n~m volt es nines felkeszulve - err51 a helyzet

rolszinte nem vett tudomast@ Ami azt jelenti, hogy oktatasiranyi

tasunk meg rna is lenyegeben ugy szervezi az iskol~k mUHkajat s
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k~nt lehetett ~rtelmezni. Azoknak a csal~doknakny~jtott - elvi

leg - "rendkivQli" segits~getJ akik erre h~tr~nyos helyzetOk mi
I

I
att ilraszorultakllg akik gyermekuk t~rsadalmi ertelemben vett atla-

~bs szinvonalu ell~t~s~ra 6nerejUkb51 k~ptelenek voltak.Ugy 90n-

dalam, ez az ~rtelmez~si lehet6s~g napjainkra megszGnt~es a j6-

voben meg kevesbe lesz lehetseges - egyalta1aban nem cssk az ot
napos tanit~si het bevezetese miatt. Mig 1950-ben az a1ta1anos

1sko1ai tanu16knak kevesebb mint 2, addig 1983-ban mar 40 sZ8za

leka reszesQl egesz napos isk01a1 e11atasban. 7

Az ut6bbi evekben .... evtizedekben az iskolava1 szemben kialaku1t

Q"j t arsadalmi igenyel. ha t as~ ra alighanem az egesz isk01ai sze rve

zet megva1tozni, az egesz pedagogus allomany attitOd-valtasra

kenyszerU1: a socialworker tipusu, a gondoz6i tevekenysegeknek

1I18ga11sanll is be ke11 vonulniuk az iskolaba. A " nap k6zis munka"

rna a pedag6gustevekenys~gek presztizsh1erarchi~janak 1egals6 lep

csofokan van - he viszont az aktat~spolitika r~kenyszerOl, hogy

elf9gadj~: aZ,iskolanak nem csak a tan6r~kon megva16su16 tanit~s-
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neve1~s a feladat8, akkor ennek a munk~nak ~t ke11 6rt~ke16dn1e

~s tartalm~t tekintve is meg ke11 v~ltoznia$

E kerdesk6rnek persza 6zamos 1I1e~gazasa" van 01 P6ldaul, mig

korabban a csaladot lehetett a gyer~ekek, afiatalak 6n. iskal~n

k~vUli mQve16desenek megszervezeseert fele15snek tekint~ni, most

e .teren is valtoznia ke11" a szemleletnek .. Ha a tanul6k hetkoznap

jaik aktiv tevekenysegre a1kalmas 6r~inak tobbseget az iskol~ban

t61tik, maradek idejOkben pedig a masnapi 6rakra keszG1nek,'akkor

mOve16desOkke1, sz6rakozasukkal kapcsolatban faz olvasast61 az

isneretterjesztes, a sportolas k016nfele form~inak igenybevetele

i9/ elvileg ketfele allaspontra helyezkedhet az 1sko1a. Vagy arra a

hogya diakok "het kozben dolgozzanak" /jarjanak iskol~ba/, het

vegan pedig .muvelodjenek, sz6rakozzanak stb~ I - ami nyilvanva16an

keptelenseg .. Vagy pedig a rrs, hogy aziskolai tanula s es az "is ....

kolan kivu!i letformak" korabban szentnek tekintett hatarait 1e-

bontva a ket tevekenysegfajta ne csak 190nnepnapi" I de "hetk6znapi"

kapcsolatba is keruj6n egymassale Ez azonban az ~j fe1tetelek k6

zott mar csak ugy kepze1heto el, he az isko1a I artiely a diak;ok id6

beosztasat tobbnyire szinte "vetelytars" ne1ki.il alakithatja l a

di~kok isk01ai SS /az ut6bbi evekben mar j6reszt az iskolaban t61

t6tt, megis/ "isko1an kivulinek" tekintett idejeert is megkiserel

fele16sseget vallalni,.azaz nagyreszt atveszi HZ ut6bbi szerveze

senek funkci6itise

De vonatkozik ez - mutatis mutandis - masfajt8 tevekenyseg

rendszerekre is a gyermekek egeszsegOgyi ellatasanak bizonyos

elemeit51 egeszeh az iskolaba es iskolab61 va16 k6z1ekedtetesenek

~j m6don va16 megszervezeseigo

De v~llalhatja-e mindezeket a feladatokat az iskola? El kel~-e
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Az e kE§ r de se kre, a dan d6 va1a sz unkt 61 f u9geen ke11 a11as t fog

lalnunk apedag6gusmunka velemenyem szeriht nagyonis aktualis,

halaszthatatlan uj raszabalyozasar61' is.

A tarsadalmiigenyek valtozasa

'Emlitett cikkunkben reszletesen bemutattuk azokat a tarsadal

mi folyam!tokat amelyek k6vetkezteben velemenyUnk szerint a tan

Ugynek mindenkeppen reagalnia kel1 a megvaltozott tarsadalmi elv~

rasokra. Ezekre most itt csak utalok:

- az iskolaztatasi ida jeletkorj kitol6dasa,

- ennek 'k6vetkezteben a k5zepfoku oktatas ~ltalanoss~ v41as~-

nak megkezdodese,

- avalasok es a gyerme~Uket egyedUl nevelo szUlok aranyanak

gyors n6vekedese,

- a szUlek munkaval t61t6tt idejenek n6vekedese jmasodik gaz

dasagj,

- a nok munkavallalasa,

- a gazdasag mind kevesbe tart igenyta kiskoruak egyeni

munkavallalasara,

- ertekszocializaci6s problemak a fiatalok k6reben,

vagyis 6sszefoglalva:" a csalad -- iskola - gazdasag. k6z6t"ti munka

megosztas hagyomanyos rendjenek felborulasa.

Mindez alyan uj helyzetbe hozta es hozza az iskolat, elsesor

ban az altalanos iskolat, amelyben a pedag6gus hagyomanyos szerep

rendszere is megvaltoziko

A maT megindult "va ltas ll "teljes kibontakozasat en a nyolcva

nas evek masadik felere tesztm 0 I<et olyan II ta rsadalmi jelzes" 'is
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erre vall, amelyet gyermekint~zm~nyeink az ut6bbi id6szakban ~t-

61 te k.

1. Az elso i1yen jelz~snek a bolcsode-problemat tekintem. A

b61csodet igenylok szama a hatvanas~vek masodik fel~ig folyama

tosan novekedett, de akkor ~ a szocialpolitika szamara varatla-

nul - fe1gyorsu1t. /Egy siervezet mennyisegi n6vek~dese egy pon-

ton mar e1ker01hetet1enOl minosegi va1tozast is ke11, hogy jelent

sen - ez esetben is va16szinOlegez okozta a fo gondot./

Az - ugy tOnik - meglepet~sszerOen bek6vetkezett igenyn6veke-

des kielegiteser~ a k6zponti szervek nem voltakfelkesz01ve es

ezert a szOkseges ferohelyek j6 resze "tarsadalmi 6sszefogasb61"

szu1etett meg, fokent a terme10uzemek k6zvet1en "seg itsegevel".

Igy azutan a· b51cs5dekegy r~sze rna is, amikor pedig az eppen ak

tua1~s demografiai hul1am mar regen levonu1t, kenyszerhe1yzetben,

zsufoltan, a megfe1el6targyi es szemely~ felteteleket n~lk016zve

mOk6dik; kesett a szakk~pzett b61csodei a1kalmazottak nagytomegb

kikepz~se is, ami azzal jart, hogy meg ma is a hiany p6tlasa a

feladat.

'2. A masodik j elzes velemenyem sze rint az ovodazta taO's i rant i

ig~nyek robbanasszeru megnoveked~se volt 1970-72-ben. Itt is az

volt a helyzet, hogy az 6v6dat ig~ny16k szama a hatvanas evek ve-

g~ig viszonylag "nyugodt utemben" novekedett ..
\

A hetvenes evek legelejen, amikor kOlonboz6 okok folytan gaz-

dasagunkbanfokoz6dott es a1ta1anossa valt a munkaer5hiany, a

gazdasagpolitika es maguk a gazdalkod6 egysegek is tamogatni es

serkenteni kezdtek az ov6daztatas iranti "1ak08sa9i igenyt ll
• A

\

negyedik 6teves terv /1971-1975/ 19y az e16z6 id6szakhoz kepest

mar 1gen nagyszabasu 6vodaepitesi programot iranyzott ela. A va16-
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s~gban azonban a tervezettn~1 is j6val t6bb f'r6hely l~tesUlt

/39 ezer helyett 103 ezert/, mert agazd~lkod6 int'zm'nyek a n6~

munkaero biztositasa erdekeben ehhez minden megengedett as meg

nem engedett, sot tiltott segitsaget megadtak /szak- as segedmun

kaban, p'nzben, anyagban, szallit6eszkoz5kben stb./. A k6zponti

szervek ig.yekeztek afoleg a·vallalatokt61 kiindu16 II tarsadalmi

kezdem'nyezeseket" vis~zafogni, elsosorb.an azart, mert k~tseges

ne k t (j nt, hogy a ." t e rv sze rOt 1en0l"fe1apit et tin t ezm 'nye k ka sobb i

folyamatosmOk6dtet'sahez szuksages szem'lyi as targyi feltetelek

/amelyekilyen mertekben semmilyentervbennem szerepeltek/, meg

teremthetok lesznek-e. A visszafogasra va16 tarekves azonban nem

jart sikerrel.

AzV. 6t'ves terv 6sszeal1it6i ez'rt~arszamoltak az e1harit-

hatatlan igenynavekedessel as drasztikusan felemel t·ekaz 6vodafej-

l~sztes tervez~mait. Ennek ellenere a va16sag ism'tminden okta-

t~spolitika.i koneepei6t felboritott:~ tervezett 70..75 ezer 6vodai

fer6hely helyett ekkor III ezer jatt letre. Ez komoly eroforraso-
"

kat vont el a t6bbi oktatasi agazatt61/az a1talan~s iskolat61,

k6zepiskolat61, gyermekvedelemtol stb./, es lelassitotta ezek

tervezett fejlodeset. A kapkodva 'letrehozott 6vodak j6 resze

semmilyen norm~nak nem felel meg /lakasokban mOk6dik stb./, fel-

szerelesOk nem kielegit6, zsufoitak, as szemeIyzetDk j'o resze is

kepzetlen. A gyors n6vekedest j61 jellemzi, hogy mig a hetvenes

evek elejen az erintett korosztalynak mintegy fele jart esak ovo

daba, addig az evtized vegan mar 90 karOli szazalaka. 8

Ezekb6I a "jelzesekb51" mar onmagukb61 is levonhat6 lenne az

a k6vetkeztetes, hogy amikor az altalanos iskolaba m~r elyan kor

osztalyok lepnek be, amelyek szinte teljes egeszukben intezmenyes
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segits~ggel nevelkedtek, akkor az eg~sz napos ellatas iranti ig~ny

az iskol~ban is feszit6 er6vel jelentkezik majd. IAz als6 tagoza~

ra jar6knak,'mar rna is mintegy hatvan szazal~ka napk6zis. Az alta

lanos iskolasoknak k~. fele, a k6z'piskolasoknak pedig t6bb, m1nt

negyede kap rna az iskolaban, legal~bb ebedet.1

Mindezt felfokozza majd, hogy a demografiai hullam la hetve

nes ~vek k6zep~n szOletett nagyobb letszamu generaci6k '''hullamalll

k~t ~v mulva l~p a fels6t'agozatba. 10 Dsszehasonlitasul: a

IIRatk6-hullam tl
idej~n a gyerekeknek m~g kevesebb, mint 10 %-a re

szesOltnapk6zis ellatasbano

A fentebb vazolt tarsadalmi okok k6vetkezt~ben azonban most

nemcsak mennyis~gi, de min6segi valtasra is fel kel1 keszOlnOnk.

Az az iskola" amelynek a legk6zelebbi ~vekben a tanu16k mintegy

70 %-at egesznapos ellatasban kell majd reszesitenie, va16szinu-

leg egeszen mas intezmeny 1esz, mint lI e1odje tl
, a "tanit6 isko1a ll

,

- eS'ebben az int~zmenyben a pedag6gusok hagyomanyos szerepe is

meg ke11, hogy valtozzek.

56t, ugy gondolom, hogy a pedag6gusok ma~ tulterhe1tseg-~rze-

se, illetve alta1anos rossz k6zerzete is je1ent6s mertekben abb61

szarmazik, hogy ezek a valtozasok mar meg is kezd6dtek.

K6vetelmenyek es feltete1ek

Ha rna egy atlagos iskolaba belep, a latogat6 1ege1s6 benyoma-

sai a zsufoltsag, t6megesseg, kapkodas es tanacstalansag. A tar

gyi feltetelek nyilvanva16an nem e1egsegesek az iskolak n6vekv6

feladatainak ellatasahoz:hiany van osztalyteremb61, napk6zis ter

mekb61, kiszolgai6 helyisegekbol /mosdo, we, etkezde, konyha, hogy

piheno helyisegekrol, vagy orvasi szobakr61 mar ne is sz61junk/.

Hiany van butarakb61: Italan a padok~ illetve asztalok ~s szekek
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kivetelevel mindenbol/, szekrenybol, polcb61, szemleltetlS eszko ....

z6k t~r16ib61 stb./, jatekokb61, egeszsegOgy1-tisztasagifelsze-,

relesekbol atc. H1~ny van nemcsak, tornaterembCSl, de terbCSl is:

szukek a folyos6k, az osztalytermek, kevesaz "egy f6re jut61eg~

,kobmeter ll stb.

A k6rzetesitasek k6vetkezt'b~n es a lak6telep~ken mamm~~-1s

kolak alakultak ki, ahol 1000-1500 egymast scm ismerlS gyereket'

ke11 a napes, egymast 5zinte'n alig-a1ig ismer6 pedago,gus gardanak

- hagyomanyrendszer hianyaban -kOls6dleges eszkozokkel koriban
• c ,

ta rtania, azalland6 hiany, elhanyagol tsag ,esszOk6sseg kozepet-
,II

tee

A ta rgyi -fel tatelek mellett magket "dologb61':, van alland6

hiany: pedag6gusb6l, es1dCSb61. Evt1zedek'6ta kr6nikus a pedag6gus...

hiany as ez demografiai hullamhegytol-hullamvolgytol , a tanu16k

a's a kapzo int,ezmanyekben vegzo tanarjel6ltek sz'amat61 lenYegeben

fuggetlen teny. /Okaira kesobb meg visszaterek./ Ami pedig a pe

dag6gusok alland6 idohianyat illeti: ez reszben a kenyszerCl /ko-

telezo/, vagy a keresetkieg~szit~s celjab61 szQkseges tul6rak ms-

gas szamab61 ad6dik. Masreszt viszont a "minden napra jut valami"

erzetebol es tenyebol. Ahhoz' a korebbi "aranykorhoz" kepest I ami-

kor a tanarok dolga "csak a tanitas" volt as a pedag6gusok napi

tevekenysegenek szinte csak a ketelezo 6raszamokkal mert resze

volt ketett /sot ez is a nap egyik felere csoportosult/ , a hely

zet rna mar alapvetoen megv~ltozott. Orarendszeru korrepetalas,

szakker6k,versenyre elokeszito k6r6k, teremhi~ny miatt 'delutanra

csuszott 6r~k, menzai f~lQgyelet stb., stb. - ezek mind azt ered

~~nyezik, hogy m~g a k6telezo 6rasz~mba.sorolt tevekenysegek is

II szeth6z_pdnak" a nap egeszere 0
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E mellett aZigazgat~si, mozgalmi,politikai, vagy csak egy

szerOen neve16ifeladatok is kit6ltik a munkanapok kor4bban k6

tetlenQl fennmarad6 r~sz~t /aszU161 fogad66r4kt61 a tOzoIt6 vagy

v6r~skeresztest~rsadalmimegbizat4~okkal j4r6~rtekezleteken4t

az ~tt6r6 rajfoglalkoz~si9/.Az iskoI4nak ~rdeke, hogy a pedag6gu-
, .

sok a lehet6 legt6bb ~n.t~rsadalmi megbizat4st elv4llalvamin~1

t6bben ~s min~l aktivabban be~pGljenek a mozgalmi ~s a' heIyi-te

rOleti €rdekk~pviseleti~s igazgat~si szervezetek ~let~be, hi

szen az isk01a fejleszt~si alapj6nak ~pp~gy, mint mQk6dtet~si

fenntart~si k61ts~geinek nagys4ga az ezekben foIy6 k61ts~gvet~si

vit~k sor~n d6l el, befolY4solhat6~12

·Az infrastruktur'lis 'gazatok k6z6tt a nagyobb k6Its~gvet~si

t'mogat's~rt ~s a v41IaIatok,int~z~~nyek t4mogat~s~~rt foIy6 kGz

delem romI6 gazdas4giviszonyokk6z6ttt ki~lez6dik'- ez~rt a k6z

~letben vaI6 r~szv~tel az iskola mnk6dtet~s~nek sine quanon-ja.

Ugyanekkor a pedag6gusok sz4m~ra ez ugy jelenik meg, mint aZ 18

kolai ~letnek /a tan~ri munk~nak/ egyre fokozottabb ~s egyre t6bb

. id6t rab16 be~gyaz6d~sa a t'rsadalmi k6rnyezetet alkot6 int~zm~

nyek s~ervezet1 ~let~be. De maguk az 1sko14k is, avval egyenes

ar'nyban, ahogyan n6vekednek, egyre'bonyolultabb szervezett~ a1a

kulnak ~8 a nagy-szervezetekre je11emz6 6n'116 ~1etet kezdenek·

'~lni. Bels6 struktur'juk differenci~16dik, funkcion~lis ~s 4gaza

ti alegys~geket a1akitanak ki ligazgat6s~g, SiB, a1s6s, fe1s6s

munkak6z6ss~gek, napk6zis ~s tant'rgyi munkak6z6ss~gek, csapat

tan~cs stb.I, amelyek mind 6n~ll6 entit~sk~nt kezdve mGk6dni,

~gyre t6bb id6t '1g~nyelnek tagjaikt61: mQk6desGk ~rtekezleteket,

·megbesz~l~seket, e16k~szit6 anyagokat, jegyz6k6nyveket ~s feIjegy

z~seket ,igenyel .. /Nem veletlen g hogy If az isk01a vezetese" mint
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problematika es mint onal16su16 Itdiszciplina" eppen a hatvanas

evek vegetal - azzal parh~zamosan, ahogyan a nagy iskolak szama

novekszik - egyre ~nkabb a figyelem kozeppontjaba kerOl13 • Az

ebbe a kerbe ta rtoz6 tevekenysegek "6ra'szamosi tasa It azonbanle

gitim m6don igen nehez, mert a fels6bb szintO tinOgyirany1tas 

egyfe16l arra is hivatkozva, hogy ~zek tarsadalmiilletve politi

kai megbi~atasok, masfe16l viszont, hogy ezek a napi munkaid6nek

a kotelezo 6raszamonfelOli reszebe belefernek, ennek erasen

ellenall.

Ugy velem·, hogy amikor a .pedag6gusok az "adminisztra.ci6s ter

hek lt novekedese ellen tiltakozn.ak, va16jaban ~ a kam.panyszerO

enjelentkeza oltasi lap, szemelyi igazolvany adatlap, statisz

tikai felmera lapok, stb. kitoltesenek konkret kotelezettseget

igyekeznek csupan· elut~sita'ni, hanem 81ta~aban az isko~ai, illet

~e a helyi-terOleti~agazati szervezeti letk6vetkezmenyeivel kap-

csolatos rossz erzeseiket pr6baljak megfogalmazni. A gyakbri es

sokfele adatszolgaltatasi;jelentesiigenyis eppen'az iskolak

bonyolult $zecvezetbe agyaz6da~anak kove;kezmeny~. ~4

Mindez a felszabadulaselott amain~1.j6valkev~sbe jellemez

te az iskolak belsa eletet, de kOls(S kapcso'latait is. A tOzolt6

sag csak~gy, mint a penzintezetek, a politikai szer~ezetek ~pp6gy,

mint az egeszsegOgy vagy a munkaltat6k k6zvetle~Ol, vagy a csa

lad kozvetitesevel kerestek kapcsolatot az egyennel, agenseik

pedig sajat fizetett alkalmazottaik voltak./Tuls~gosan bonyolult

lenne most a videki, falusi-tanyasi nepiskolak eletenek a kornye

zet eletevel va16 szoro~ osszefon6dasat mint ellenpeldat vizsgal

ni. A kis nepiskolak "beagyazottsagat" va16szinOleg a tanit6nak

mint egyennek es munkajanak a kornyezeteben e16k eletevel va16
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szoros ~s sokoldald kapcsolatrendszere alakitotta ki, nem pedig

az iskol~nak mint szervezetnek m~s szervez~tekkel val6 horizont~-

lis"~s vertik~lis 6sszemos6d~sa&1

IV\ •

Suma summarum: a pedag6gu90knak a tanit~si /6rasz~mmal m~rt/

k6telezetts~geiken kivOli teendaik is egyre t6bb idSt em~sztenek

f6L, n6velve az isk01a eg~ik mak6d~si felt~tel~ben8 az id6ben mu

tatkoz6 hi~nyt.,

Az elvileg 6rasz~mosithat6 munk~k j6 r~sze is alyan tan6r~n

kivuli elfoglalts~g /gondozas-szabadidaszervezes-mezogazdasagi,

vagy m~s seg~dmunk~kfelOgyelete-ifjus~gmozgalmi~let/, amely nem.

tartozik a hagyom~nyos pedag~gust~v~kenys~gek k6ze ss igy a peda

g6g~sok sz~m~ra n~ha ellenszenves, nemritkan megalaz6 szerep v'l-

lalas~nak kenyszeret jelenti .. INem szabad elfelejteni, hogy hazai

viszonyok k6z6tt a tanit6 vagy tanar munk~j~nak hagyomanyosan csak

az 6r~rendi tanitasi 6r~k, ezen t61 kissz~m6 tanulmanyi kir~ndulas

vezetese sz~mitott SS sokban m~g rna is sz~mit./

Mindezeket a tobbletvfeladatokat a pedag6gusoknak az iskbla

targyi, szemelyi ss idabeli felteteleinek alland6 szOk6ssege mel

left ke11 ell~tniuk, ami egyertelmOen"azzal jar, hogy kenyszerte

vekenysegekkent vegzik azokat.

A tanu16k

A tanu16~ viszony~t"az iskol~hoz - az itt "targyalt szempont

b61 - elsosorban az determinalja, hogy az i8kola ny6jtotta ismere

tek, ertekek es felemelkedesi lehetosegek a k016nb6z6 t~rsadalmi

csaportok gyermekei szamara altere m~rtekben fontosak. Elsosorban

az 81 tal~nos 1sk'olaban es a szakmunkaskep-zesben hyilvanul meg nap

'mint nap, hogy a tanu16k egy r~sze nem magas szinvonalu tudas'rt,

vagy j6 bizony~tv~nyertl~togatjaa tanintezm~nyeket0 .
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Ellenkez{)leg, iskolaban letuk sokszor'csak.a,zon alapul, hogy

tarsadalmunk maiert ek rendje' szerint16....17,~veskoru:kig· egyszer:uen

ninc$szamukra mas ~lfogadha't6 alternativa, valasztasilehetc5s~g·.

SzQleik, de k6rnyezetOk is az {)asetQkbenf5k~nt~~ndoz.si, ell••

tesi, megorzesi, illetve, tag ertelemben vett ",tarsadalmibeillesz..

t~si II teendok el1atasat igenylikaz iskolat61 as.nem elslSsorban

tani tasukat vagy v'alamilyen konkret munka, tevek,enyse,gre vald fel

keszitesuket. E diakok mind nyiltab,ban kezdikelutasitani a% is...

kola teljesitmeny-, ismeret- ,illetve tudaskozpontu artekrendjat.

Az iskol~letformanak napjuk agyre nagyobb reszere va16,' novekv6

kiterJesztese aktiv ellenallasukba Qtk6zik.

Ezek a tanu16k elutasitjak a versenynek azt a formajat, amelY

a hagyomanyostanar-diakviszonynak az alapja. Amikor a megszokott

"tanar ur kerem, en keszOltem" mondatot azzal valtjak fel, hogy

"fessek csak nyugodtan beirni az egyest, masem keszQltem", a
- -

pedag6gusok a sz6szoros ertelmeben tehetetlenne v'lnak velDk szem-

ben: fegyelmezesi, buntetesi eljarasaik /int6, egyes, sZidas/ ha

t'stalanok.Azok az ertekek pedig, amelyeket diakjainknakj6 tel

jesitmenyukert cserebe ajanlhatnanak /tudas~ mOveltseg, elismeres,

j6 bizonyitvany stb;, azok szamara egyaltalaban nem ertekek.
'.

·Ez persze nem altalanosithat6, hiszencsak a gyerekekegyes

csoportjaira jellemz6~Altalaban igaz azonban, hogy ezekneka gye

rekeknek az iskol~b61 va16 t6meges eltavolitasara rna mar nines

m6d: a ta rsadalom /csalades gazdasag egya rant/ nem vallalja maga-
,\

ra , hanem ellenkezoleg, egyre inkabb az iskolara haritja e prob-

lema megoldasat. Igy ann~k rendkivul differencialt igenyeket kell

kielegitenie: a tanulni vagy6kat magas sZinvonalon tanitania, maso

kat els6sorban gondoznia, szocializ'ln~a kell, megint m'soknak'pe-
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dig voltak~ppen a szabadid6-elt61t~sben kell int~zm~nyesen sz01

gaLnia"

Ennek a. sokf~le ig~nynek ma az iskola nem tud kiel~git6en ele

get tenni ~s alapvet5 valtozasok n~lkQla k6vetkez6 /demografiai

hullammal s~lyosbitott/ ~vekben - v~lem~nyem szerint - m~g kev6s

b~ tud majd.
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Egyr~szt az~rt, mert az iskolarendszer a j~lenlegi k6rOlm~nyek

k6z6tt minderre k~ptelen lilletve csak nagyon alae sony hat~sfok

kal, k~nyszermegoldasokkal k~pes/, m~sr~szt az~rt, mert az is.)(ola

hipertr6fiajat, a gyermekek eg~sz napj~nak "iskol~sit~sat" 6nma

gaban is rossz e~lnak v~lem.

!:!.£9.Y.an sz~molhat6k fel a hianyok ? - K6vetkeztetesek

I. VegyOk e16sz6r a pedag6gusok hianyat. Sokan vallj~k, hogy

jelent6spedag6gusb~r-rendezesselez ugyan~gy felsz~molhat6 lenne,

mint ahogyan a palya eln6iesedeset is meg lehetne ezzel akadalyoz-

ni.

Szerint~m ez nem igy van: gazdasagunk jelenlegi helyzeteben

a pedag6gushiany szokvanyos eszk6z6kkel sehogyan sem szamolhat6

fel. Az agazat jobb k6ltsegvetesi poziei6jaert folytatott vit~k

soran persze a rossz berhelyzetre mindig lehet es k~ll hivatkoz

ni, de az oktat~spolitika ~r~nyit6inak nemszabad elfelejteniOk,

hogy buszsof6rb6l, g~pir6n6b6l, k6zgazd~szb61, lakatosb6l, apo16

n6b61, esztergalyosb6l, teehnikusb61 ~pp6gy hiany van, mint bolti

elad6b6l, vagy pedag6gusbol. Az 6n. magyar reformk6zgazdasagi is

kola elemzeseib61 ismertte valt fogalmakkal""sz61va tarsadalmunk

neni a "t6kekorlatos" Imint altalaban a fejlett kapitalista/, ha

nem az "er6forras-korlatos" Imint altal~ban a kelet-europai S20

eialistal tarsadalmak k6ze tartozik.lrasaik ennek reszleteit is

targyaljak, nekem erre itt nines modom. A lenyeg: az altaluk le

irt gazdasagi meehanizmusban az intezmenyek extenziv terjeszkedes

re, n6vekedesre t6rekednek. Ez a meehanizmus a mikrogazdasagi

raeionalitas elemei helyett sajatos makrogazdasagi raeionalit~son

alapul - mUk6desenek elkerOlhetetlen k6vetkezmenye a gazdasagi
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n6veked~s er6forr~saib61 bek6vetkez6, ~s t6rv~nyszerOen bek6vet

kez6 hi~ny: t5bbek k6z5tt a munkaer6hi~ny.15 A munkaer6forr~s

/munkaid6al~p/ kimerit~s~t k6vet6en ez a gazd~lkod~si forma tov~b

bi forr~st ig~nyel: t6rv~nyszerOen f6rdul a munkaer6 m~sodlagos,

harmadlagos stb. felhaszn~l~sehoz, ami egyreszt ujabb hi~nyt te-

re~t a f6munkaid5ben, masfeszt viszont az er6forras-kihasznal~s

sajatsagos m6djak~nt akkor is tovabbi - r~szben extenziv - n6ve~

ke<i~st tesz lehet6v~, amikor az er5forr~s elvileg mar lDelfogyott li
•

ell:!.

Ez(a folyamat, ami a gazdasagban e15bb a fusizas kialakulasahoz,

majd a tu16r~k szam~nakabszurd megszaporodasehoz vezetett vegGI

kikenyszeritette a mesodik gazdas~g legalizelesat. 16

Teljesen va16szerOtlen abban bizni, hogy ezek a folyamatok

eppen es egyedQl a tanQgyben ne ugyanugy zajlananak Ie la b~rezesi-

oszt6nzesi rendszer itt ugyanolyan, mint m~s egazatokban/, es ep-
pen itt lenne lehet5seg a semmib61 uj munkaer6t teremteni , vagyis

alyan horribilis beremelest ele,rni, amely mas agazatok ott is

hianyz6 munkaerejet ide ~tes~bithatja. De m~g ha ez megt6rte~ne

is: e munkaer6tobblet itt is e16sz6r tG16r~zni kezdene. majd ere-

jet a mesadik gazdasagban kezdene kihasznalni stb.

Az intezmenyeket a k6zvet1en tervgazdalkodas viszonyai kbzott

bonyolult - 8 gazdasag mas agazataiban mar j61 elemzett - hatas-

meehanizmus k~szteti arra, hogy letszsmuk a11and6 eme1esere t6re-

kedjenek~A pedag6gus1~tsz~mot kbzpontilag kiadott normativ~k

szab~1yozz~ke'Az, hogy egy-egy isk01a h~ny st~tussza1 bir, az az

1sk01a alkupoziei6jat61 fugg az iranyit6szervekkel fo1ytatott"ber-

szaba1yozo-alkuban .. " Miut~n a munkaeronek az isko1a vezetese sza-

·mara nines ara I az isk01ava1 szembeni kbvete1menyek viszont folya

~atosan n6nek, aZ.iskola erthet6 m6don minden eszk6zt megragad a
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1~t6z~mn6vel~sre. Igyekszik cs6kkenteni a tanu16csoportokbana

tanu16k sz~m~t, csoportbont~st vezet be az enged~lyezett t~rgyak-

b61 Inyelv, matema~ika, tagozatos t~rgy stb./ ~s"kis~rletk~ntll a

m~g nem enged~lyezettekb61, fakult~ci6t vezet be, kora regge1~

~s k~s6 d~lut~ni Ogyeletet alakit ki,6rasz~mositja a tanu16k

ebed16be kis~r~s~t, kiterjeszti a napk6zi otthoni e11~t~st, " 9za 

kositja" a k~'szs~gt~rgyak tanitasat az a1s6 tagozaton ~s igy to-
I

vabb. Mindezek erdek~ben a m~g elviselhet6 feszDlts6g m~rt~kig

n6veli a tu16rak sz~m~t, majd a feszults~gre hivatkozva uj statu

szokat csikar ki az iranyit6szervekt61.l7

Ismetlem: ez nem a tanugy, hanen. a magyar munkaer6gazd~lkodas

strukturalis probl~maja;ez az a folyamat, amely a vallalatokon

belOI is sZOksegess6 tette a. gazdisagi munkak6z6ss~gek kialakita-

sat.

Hason16 A helyzet a palya eln5iesedesevel is. Gyermeteg gon

dolat azt hinni, hogy ez is csak ta~Ogyi problema, eshogy oko

sabb inte~kedesekkel, vagy egyszerUen t6b~ berrel megoldhat6. A

vilag minden fejlett orszagaban, Keleten es Nyuga~on egyarant

egyre gyorsu16 Otemben allnak munkaba a n5k es mindenQtt azokra

a palyakra t6m6rOlnek, amelyekben a hagyomanyos n5i szerep fize-

tett munkakentis - mutatis mutandis'- meg5rizhet5, vagyis a

ferfia~at es gyerekeket kiszolga16: gondoz6-ellat6-neve15,

t1 el e t-szervezo" agazatokba: a szolg~ltatasi szferaba. Ezek a

palyak mindenutt elnoiesednek, csak a folyamat gyors, ,vagy lassu

voltaban van kQl6nbseg az egyes orsz~gok k6Z6tt.~8 Struccpolitika

nem eszrevenni, hogy az'orvosi es jogaszi munka, amelyek a leg

jobban j6vedelmez6k es a legmagasabb presztizsOek, ha lassabban
19

,is, de eppugy noiesednek, mint a pedag6gusi. /Az orvosi egye-
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temre a fiukat ~vek 6ta gyeng~bb eredm~nnyel is felveszik, mint a

l~nyokatu hogy e folyamatot lassitsni pr6b~lj~k./

I(ovetkeztetes: "haladni kel1 a korral H SS azzal kell sutni,

ami van. Ha a ferfiak ar~ny~nak n6vel~se pedag6giailag fontas,
I --

akkor alyan mOk6desi farm~t kel1 tal~lni az 16ko1a sz~m~ra, amely-

ben a nem-pedagogu8 ferfiak /els6sorban a tanul6k 6z01ei, csal~d

tagj ail i! kOlsoskent" bevonhat6k az i.ntezmeny muk6desebe: II ny i_·

tottabba" ke11 tenni az iskolst ebba! a sze~pontb61,,20

A munkaero kieJi9~.t.6_rnenn~i gyaraI:oda~}3!2~ va16 remeny

kedes es erre va16varakoz~s helyett meg kell talalni a m6dj~t,

hogy hagyan lehet ta r!6s~~.91.9.!tel.ni a gazdasagi mechanizmusunk

struktur~li~ probl~m~ib61 k6vetkezo munkaerohiannyal, amely a

k6zelj6v6ben az iskol~val szembenik6vetelm6nyek v~rhat6 n6veke-

desevel csak sulyosbodni fogo Nyilvanva16 1 hogy mint a gazdasagunk

6sszes t6bbi ~gazataban. dgy most itt is lehet6v~ keJl tenni.

hogy a munkaer6 az adott lehet5s~gek k6z6tti legintenzivebb m6don

hasznosuljon: legaliz~lni kel1 a masodik gazdasag kOlbnb6z6 form~i-

nak ternyeres~t a tanOggyelszembeni ~j igenyek kiel~git~s~ben~

2.. Erre mar c s 8 k a z er t j_ s s z (j k s e9 van a mer t az is k01 a s ~qk':

sege.§> mer.!eJ~.9_ fejlesztese a targYi-anyagi ellatottsag tekj_ntete-

ben· is remenytelennek latszik a tanOgy finansziroz~s~nak jelenlegi

rendsz·e r~ben ..

~yresz.!": a gazdasagi agazatcsopol-tok /termeles J nem-terme16

infrastruktura es terme16 infrastruktura/ k6z6tti elosztasi ar~-

nyok /ak~rmilyen teren nezzOk: a nemzeti java le~b61 va16, vagy

az 6sszberuhaz~sb61 va16 stb. r~szesed§s ar~nyai/ az 6tvenes ~vek

¢ta 9yakorlatilag ~pp~gy v~ltozatlanok, amik~nt az oktat~s r~sze

sed~se is l~nyeg~ben ugyanakkore maradt~21
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Az elosztasiaranyok megvaltoztatasa elvileg ugyan "esupan

d6nt~s k~rd~se" a de latniva16, hogy m~g a most egymassal vitatkoz6

refor!f1gazdasagpolit~kaielkepzelesek k6z6tt sines olyan legyalta

lsn nines!/, amely az 6n. infraagazatok - k6~6ttGk az oktatas 

reszesedes~nek jelent6s emeleseert szallna sikra. 22 Az oktatasi

agazat sanyaru helyzetere val6 megoly meggyozQ apellalas sem hoz-

hat valtozast, mert minden agazat "sanyaru helyzetben van" as

hianyokkal kGzd. 23 A p~nzeszk6z6k agazatk6zi elosztasi aranyair61

dante f6rumokon gazdasagpo1itikai koncepci6kra hivatkoz6 erdek

csoportok csapnak 6ssze: a kifejezetten a tanGgynek kedvezo uj

gazdasagi koncepei6 pedig egyszerGen nines.

Masr.¢szt' viszont: meg I he lenne is: nemcsak a fo aranyok, de'

az infrastrukturalis. agazatok tervez6si-finanszirozasi rend~zere

sem valtozott az otvenes evek ata: "k6zvetlen tervutasitasos

rendszer" maradt, lenyeget ... a termelo agazatokt61 elteroen ...

nem erintette az 1968-a6 gazdasagi reform. Ami azt is jelenti,

hogy az eroforrasokat k6~.EE.!,1ti..l.?.9 meghataro~ott , "naturalis celo

kat" mere'mutat6k teljesitese erdekeben as ennek megfelelo m6don

o~ztja e1: az oktat~si agazat beruh~z~sainak racionalit~sa Ivagyis

a rendelkezesre a116 toke es az isko1ai szolgaltatasokra ir·anyu16

igenyek k6z6tti 6sszefQggesi csak arszagos szinten alakulhat ki.

Helyi szinten» ahal a· tenyleges be ruhazasok tortennek,' sem a cel

kitOzo tevekenyseg nem fo1yhat autan6m madon la celokat k6zponti

lag tGzik kif, sem a tokekorlat nem ervenyesGlhet racionalisan

la ko1tsegeket "fentrol" biztositjak/ .. Ez a penzGgyi tervezesi

mechanizmus lenyegeben a hiany ujratervezese: az eloszthat6 penz

6sszeg emelesevel csak a hiany uj, - igaz u magasabb szinten je-
24

lentkez6 - formai alakulnak kio
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l<ove~J~zt~tes: Ie ke11 epiteni az oktatasi fej1esztesek es

mUkodtetesi k61tsegek tervezesenek tulcentralizalt rendszer~t.

Els6sorban.8 hatekony tervezesnek azt a mai lenyeges g~tj~t ke11

Ie ep it en i 9 hogy az ok t .9t asi rendsze rt csa k mennyise,gi;. vis~onyla ....w

tokat! merni kepes un" naturalis mutat~ /egy pedag6gusra jut6

tanu16k, egy tanteremre j~t6 tanu16csoport, napk6zis ellatasban

reszesU16k at lagos a ranya s t b "j J~o:;E'2!lt!J~fL.'!!.~dgha...t,~ rozot t szint u

teljesitesenek erdekeben a illetve ar~ny~ban finanszirozzak. 25

Ez ugyanis nemcsak azzel jars hogy az als6bb jmegyei, varasi,

k6zsegi stb@/ szinteken a fejlesztesek tartalmi celkitGzeseinek

befo1yasolasare jv~gyis a helyi igenyeknek megfele16 megszab~s~ral

a119 van m6d, hanem azzel is, hogy a min6segi k6vetelmenyek e1

hanyagolasara, a mennyisegiek tulhajlott IYkielegitesere" 6szt6~

n6zs Igy alaku1 ki az a helyzet, hogy t6megesen etkezde, tornate

rem stb~ ne1kOli iskol~k ~pQlnek Imik6zben javul a tanteremell~-

totts~g mutat6ja/, hogy a tanu16kat egyes helyeken k6telezni pr6-

b~lj~k a napk6zi latogat~s~ra, !igy javul a napk6zis ar~nysz~m

mutat6ja/, mig m~sutt t6megesen utasitj~k e1 az arra jelentkez6

kat /hogy m~s mutat6k teren kialakult "elmaradasukat" potoljak/

stbo Ugyanakkor ez a mechanizmus a k6zponti celkitGzesek k6vetke-

zetes magva16sitasat is gatolj8, mert a tervalkuk ~ttekinthetet-

len dzsungeleben elmossa a k6zpont~ politikaid6ntesek megva16si

~tlans~g8ert ve16 fele16ssegeto

A penzOgyi eloszt~s m6dj~t epp6gy mint a celkitOzes jogk6ret
I

korszerOsiteni ke11: a helyi 6zintU poli~ikai szervezetekre /ta-

nacs! ke11 bizni, hogy aszU16k, pedag6gusok, a helyi int~zm~nyek

'es a helyi lakoss~g ~rdekeinek Utk6ztet~s~vel rangsorolj~k: az

iskol~val s~embeni maly ig~nyeket milyen Otemben ~s milyen anyagi
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A k6zponti, vagy k6zs~gi p~nzOgyi t~mogat~st - persze r~szle

tesen szab~lyozott, a kontroll~l~st lehet6v~ tev~ m6don - ebben

az esetben annak a r~sz~re kell foly6sitani, aki lamely szervezetl

a gyerm~kek ell~t~s~t v~llalja ~s magasabb szinten tudja megolda-

ni ..
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4e Az e16z6 pentokb61 kitOnt, hogy ~r6sen e1v~lasztom egym~s-

t6l az iskels hagyom~nyos feladatait /tanit~s/, ~s mindazt, am~

ezen t~l, a. tanul6k szabadidej~ben t6rt~nik$ B~r az ir~nyit~si

tervez~si mechsnizmus decentraliz~l~~~t e tekintetben is v~gig-

viend6nek l~tom a tanOgyben.jaz 6rakeret feloszt~s~t61 a tanter

vek erBs fakultativiz61~s~n keresztQl a v~laszthat6 tant~rgyak

sz~les sk~l~j~nak ~s a v~laszthat6 tank6nyvek rendszer~nek b~ve

zet6s~ig/6 a tanit~st az ~ltal~nos ~s a k5z~piskol~kban nem nagyon

latom maskeppen ja1 megoldhat6nak J mint a sakat azidott IIhagyo_

manyos tanit6iskolaban ll
.. /Az ssm maral fel bennem, hogy ezt most

lehetseges, vagy hasznos lenrls fi valla lkoz8sba adni" fIJI
!

A gondoz6-ell~t6-szo1g~ltat6 funkci6kat azonban;' ugy v61em,

helves, ha nem az iskols alja~ T~l azon. hogy erre kiel~git6

szinvonalon t~rgyi ~s szem~lyi felt~telek hi~ny~ban rna ~s m~g 60-

k~ig +elepGl~seink t6bba~g~ben nem lesz k~pes, - e mallett m~g a

k6vetkez6k sz6lnak:

- A gondoz6i funkci6k min6s~gi ell~t~s~t annek az int~zm~ny-

nek a t6rt~nelmi1eg kialakult, a tanit~s k6r~ szervez6d6tt 10g1

k~ja, de a tanszem~lyzet k~pz6si h~gy6m6nyai, ~rt~kei is gyakor1a-

tilag kizarjak ..

Az isko1a ma a t~rsadalmi mobilit~s legf6bb csat6rnaja ~s

belathat6 idan belD! az is marad .. Mint ilyennek s funkci6ja a SZ8-

lekci6, vagyis a tan 6k ~rt~kel~seJ min6sit~se, kiv~lasztasa.

Ennek k6vetke~t~ben n6vend~kei akarva-nem akarva mindig verseny

ben kell, hogy ~lljanak egym~ssal~ Ha az ~skola nemcsak a tanul~st,

de egy~b ~lettev~kenys~get is bavon mindennapi mOk6d~s IJ akkor

e verseny ezekre a terOletekre is elkerDlhetetlenOl kiterjed, ami

felesleges a de egyenesen k~ros 180
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Ha a szabadid6 szervez~se is a n6vend~keit min5sit5 i9k01a

szinte kiz~r61agos kompetenci~j~ba kerOl, akkor ez azok sz'm'ra

is megteremti szolg~ltat~sai ig~nybev~tel~nek /nyilt vagy burkolt/

k~nyszer~t, akik ezt va16j~ban hem ig~nylik, mert csal~djuk neve

1~sQkre, ell~t~sukra k~pes, illetve'ezt az iskol~t61 fOggetlenOl

akarja ~s tudjamegszervezni. A csal~di szocializ~ci6 - ha van r~

m6d·- emberileg ~s t~rsadalmilag ~rt~kesebb, hat~konyabb ~s 01

cs6bb, mint a szem~lytelenOl, int~zm~nyekben zaj16.

- Az ell~t6-gondoz6-meg5rz5 feladatok nem ig~nyelnek sz~mtan

~s irodalomtan~rokat, erre va16 alkalmaz~suk az iskol~ban disz

funkcion~lis ~s kolts~ges.

5. Az el~z5 pontokban foglaltakat egyben osszefog1a1va is:

azoknak az ~j tipus~ ig~nyeknek a kiel~git~s~t, ameIyek jelenleg

- m~s, me.gfele15 int~zm~nyek hi~ny~ban - rna csak az iskol~va1

szembeni k6veteleskent fogalmaz6dhatnak meg, szolg~lt~_~~sk_ent

celszerO megszervezni, a szolgaltat~sok megva16sitasanak konkret

m6dj~t pedig a helyi koz6ssegekre /ertsd: a helyi politikai tes

tuletekre kell/ bizni. jA legv~ltozatosabb formak kepzelheto!< el.

Att61 kezdve, hogy - ami nem Ienne a legszerencsesebb - mags az

iskola szolgaltat, addig, hogy pl. neh~ny pedag6gus egy helyiet

teremme1 osszefogva "v~llalkozik" - kiberelve a celra sajat isko

laja neh~ny termet stb./.

6. Ami viszont egyben azt jelenti: a pedag6gusok b~rgazd~lko

d~sat ugyanugy decentralizelni ke11 es fel kell oldani az ertel

metlen k6t6ttsegek a161, mint az oktat~sfejlesztesi beruhazesok

tervezeset. Nem "6raszamositani" ke11 az ~j tipusu feladatokat,

hanem etdekeltte tenn~ az iskolak dolgoz6it abban, hogy munkaju

kat "valla lkoz6i gonddal", ugyelve annak minosegere, egyre jobban

lassek el ..
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7. Ennek ~rdek~ben gradu~lis ~s posztgradu~lis k~pz~si form~

kat ke11 kialakitani alyan szakemberek k~pz~s~re ~s ~t-, illetve

rakepz~s~re, akik munkajukat nemcsak, vagy fokent nem ~-terem

ben, hanem a gyerekek gondoz8sa, szabadidejUk megszervez~se, mond

juk k1, nevel~se erdekeben ~s annak szinterein /is/ l~tjak ert~

kesnek.

8" Nem a pedag6.9usok adminiszt·raci6s te rheinek csokkentesere

ke11 ~jabb intezkedeseket hazni, hanem alyan helyzetet ke11 te

remteni, ame1~ben· maguk d6ntik el, hagy bizonyos terheket v~llal

nak-e. Ha az OTP a takarekbelyegarusitasban, a rend6rseg az adat-

lapok kit61teseben, a megyei pedag6giai intezetek a felmer61apok

fe1dolgozas~ban, a p6sta a hirlapt~rjesztesben, a M~H a hulladek

gyGjt~sben 5tb., stb@ erdekeltte akarja tenni apedag6gusokat

/azaz, aran fizeti meg e munk6kat/, a tulterhelesr61 keves sz6

esik majd. Ha nem - akkor maradnak az ~jabb int~zked~sek, ~ll~s

foglal~sok, am~lyek v~gigolvas6sa mag~ is terhesen sok id6t vesz

igenybe ..

A legfontosabb, amit a ped~g6gusok v~delm~ben a tanDgyir~nyi

t~s rna - e vonatkoz~sban - tehet, nem m~ss mint hogy megfele16

v~delmet biztosit sz~mukra m~s ~gazatok szervezeteinek presszi6j~

val szem~en. Kinyilv~nitjaghogy a fenti tev~kenys~gek nem az 1s

kola feladat~i, b~~, ha a pedag6guBok megfele16 dijaz~s eset6n

egyenil~g v~llalkoznak r~juk. akkor ezt megtehetiko
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